ZAPISNIK

1. seje Združenja rokometnih klubov 1. A DRL - ženske, ki je bila v sredo, 21. 6. 2017, ob 18. uri v
sejni sobi Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9e, Ljubljana.
Prisotni predstavniki klubov: Jaka KRAVANJA (RK KRIM MERCATOR), Bojan VOGLAR (RK ZAGORJE),
Milovan TOMIĆ (ŽRK CELJE CELJSKE MESNINE), Jernej RANTAH (RK ZELENE DOLINE ŽALEC), Franci
MIKLAVČIČ (ŽRK KRKA), Jaka KRAVANJA (RK LJUBLJANA), Tanja MIKLAVEC (ŠD JADRAN BLUEMARINE
HRPELJE – KOZINA).
Odsotni: ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA, ŽRK AKLIMAT PTUJ, Ž.U.R.D. KOPER
Ostali prisotni: Goran Cvijić (RZS), Goran Debelak (RZS), Igor Poklar (ŠD JADRAN BLUEMARINE
HRPELJE – KOZINA).
DNEVNI RED:
1. Potrditev liste udeležencev tekmovanja v 1. A DRL - ženske v tekmovalni sezoni
2017/2018
2. Način tekmovanja in sprejem sklepov v zvezi s tekmovanjem za tekmovalno
sezono 2017/2018 v 1. A DRL - ženske.
3. Sprejem Propozicij 1. A DRL - ženske za tekmovalno sezono 2017/2018.
4. Potrditev stroškov tekmovanja za tekmovalno sezono 2017/2018.
5. Potrditev koledarja tekmovanja za tekmovalno sezono 2017/2018.
6. Potrditev tekmovanja slovenskih ženskih klubov v Regionalni ligi v sezoni
2017/2018.
7. Žrebanje parov za tekmovalno sezono 2017/2018.
8. Razno.
Sejo je odprl in vodil predsednik Združenja Franci Miklavčič. Pozdravil je prisotne, ugotovil
sklepčnost in prešel na dnevni red.
SKLEP: Potrdi se zapisnik 2. sestanka Združenja 1. A DRL – ženske z dne 18. 5. 2017.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 1.
SKLEP: Potrdi se predlagana lista udeležencev tekmovanja v 1. A DRL – ženske za tekmovalno sezono
2017/2018 kot sledi:
RK KRIM MERCATOR
RK ZAGORJE
ŽRK Z'DEŽELE
ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA
RK ZELENE DOLINE ŽALEC
ŽRK KRKA
ŽRK AKLIMAT PTUJ
Ž.U.R.D. KOPER
RK LJUBLJANA
ŠD JADRAN BLUEMARINE HRPELJE - KOZINA
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 2.
Predsednik je povedal, da so se na 2. sestanku in 6. seji ZŽRK dogovorili o rednem delu tekmovanja
v katerem tekmuje 10 ekip, igra se dvokrožni sistem. Sklenjeno je bilo, da se o končnici dogovorijo
na današnji seji Združenja 1. A DRL . ženske.
Štirje predlogi:
1. Predlog:
Igra se končnica 1-4, 5-8, 9-10. 9-10 se igra na tri dobljene tekme, tako ekipi sami določata katera
bo izpadla v nižjo ligo. Prednost terena ima deveto uvrščena ekipa.
2. Predlog:
Končnica 1-6 in 7-10
3. Predlog:
Končnica 1-5, 6-10
4. Predlog:
Končnica na izpadanje na dve oz. tri dobljene tekme_1-8, 2-7....
V kratki razpravi so med ostalim govorili:
-

24 tekem v sezoni je realna številka, ki jo klubi prenesejo tako finančno kot igralsko;
Tekmovanje se naj zaključi do sredine maja:
8 članska liga v prihodnosti
Večina igralk ni profesionalk in igrajo poleg te lige tudi v mladinski;
Igralke, ki so poklicane v reprezentanco zaradi prevelikega števila tekem pridejo v igralsko
prenasičene nasičene, kar ni v redu;
Sistem na izpadanje potrjuje, da boljše ekipe ostanejo in podaljšujejo tekme, igralke so bolj
zavzete;
Tekme 4 prvih ekip so bolj zanimive;
Moški klubi so v eni sezoni igrali na izpadanje, vendar tega načina v naslednji sezoni niso
ponovno uvedli, ker se ni obnesel:
RZS bi morala določiti sistem, ki bi veljal za štiri sezone, ne da ima vsaka liga svoj sistem
tekmovanja;

SKLEP. Potrdi se prvi predlog - končnica 1-4, 5-8, 9-10. Deveta in deseta ekipa igrata na tri dobljene
tekme. Točke iz rednega dela se prenesejo le v končnico 1-4, 5-8.
Sklep je bil sprejet z večino.
SKLEP: V primeru izstopa ekipe med tekmovalno sezono (ostane 9 ekip), zadnje uvršena ekipa
ostane v ligi in ne izpade v nižjo ligo. Zadnje uvrščena ekipa se priključi končnic 5-8, ki se spremeni
v 5-9.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 3.
Sprejem Propozicij 1. A DRL – ženske za tekmovalno sezono 2017/2018 se prestavi na naslednjo
redno ali korespondenčno sejo.
Ad 4.
SKLEP: Potrdi se clanarina Združenja 1. A DRL – ženske za tekmovalno sezono 2017/2018 v znesku
2.200,00 €, v štirih obrokih kot sledi:

1. obrok_30. 10. 2017
2. obrok_25. 12. 2017
3. obrok_26. 2. 2018
4. obrok_30. 4. 2018
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 5.
Goran Cvijić je predlagal, da tekma Superpokal igra na igrišču prvouvrščena ekipa iz 1. B DRL –
ženske.
SKLEP: Združenje je potrdilo, da tekmo Superpokala - ženske organizira 1. uvrščena ekipe 1. B DRL
– ženske.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Tekma Superpokala bo tako letos v Kozini, v soboto, 9. 9. oz. v nedeljo, 10. 9. v primeru TV
prenosa.
Po kratki razpravi je bil sprejet
SKLEP: Potrdi se predlagani tekmovalni koledar 1. A DRL – ženske s spremembami - redni del in
končnica:
1. krog rednega dela – 16./17. 9. 2017
9. krog rednega dela – 18./19. 11. 2017
10. krog rednega dela – 20./21. 1. 2018
18. krog (zadnji) rednega dela – 17./18. 3. 2018
1. krog kočnice – 7./8. 4. 2018
3. krog kočnice – 21./22. 4. 2018
4. krog kočnice – 5./6. 5. 2018
6. krog (zadnji) kočnice – 19./20. 5. 2018
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 6.
Jaka Kravanja je povedal, da želi RK Krim Mercator tako kot v prejšnji tudi v novi sezoni igrati v
Regionalni ligi (WRHL). Sistem tekmovanja bo turnirski. Klub bo tekme državnega tekmovanja igral
tako kot je določeno.
SKLEP: Potrdi se tekmovanje kluba RK Krim Mercator v Regionalni ligi (WRHL) v sezoni 2017/2018
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 7.
SKLEP: Potrdi se izbor dveh številk predlaganih s strani predstavnikov:
- RK ZAGORJE – 3
- ŽRK Z'DEŽELE – 10.
Sklep je bil sprejet soglasno.

SKLEP: Sprejme in potrdi se žreb ostalih številk ekip v 1. A DRL – ženske za tekmovalno sezono
2017/2018 kot sledi:
RK KRIM MERCATOR - 5
ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA - 7
RK ZELENE DOLINE ŽALEC - 6
ŽRK KRKA - 4
ŽRK AKLIMAT PTUJ - 9
Ž.U.R.D. KOPER - 2
RK LJUBLJANA - 1
ŠD JADRAN BLUEMARINE HRPELJE – KOZINA - 8
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 8.
Predsednik je seznanil prisotne, da je potrebno izbrati komisarja lige in dva člana koordinacijske
komisije.
SKLEP: Združenje 1. A DRL – ženske je potrdilo za komisarja lige Gorana Debelaka.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP: Za nova člana koordinacijske komisije sta bila potrjena Jaka Kravanja (RK Krim Mercator) in
Tanja Miklavec (ŠD Jadran Bluemarine Hrpelje – Kozina).
Sklep je bil sprejet soglasno.
Goran Cvijić je predlagal klubom, da predlagajo svojim igralkam delo prostovoljk na mladinskem
evropskem prvenstvu v Celju. Ponovno bo poslan poziv za prostovoljce/prostovoljke.
Prostovoljci/prostovoljke bodo imeli za vsakodnevni prevoz v Celje brezplačne vozovnice Slovenskih
železnic oz. tisti, ki bodo prišli od dlje, bodo imeli možnost nastanitve v hostlu. Prav tako je
apeliral na klube, da se udeleležijo tekem ženske mladinske reprezentance na tem prvenstvu. Ogled
tekem je brezplačen. V podporo našim mladinkam bi se morali v čim večjem številu udeležiti
tekem.
Izpostavil je tudi septembrsko odločilno kvalifikacijsko tekmo ženske članske reprezentance v Celju
med SLO in Češko, katere najse ženski klubi poskušajo udeležiti v čim večjem številu.
Predsednik je pri tem predlagal ogled tekme tudi s strani selektorjev in njihovih ekip.
Na osnovi treh predlogov Gorana Cvijića je bil sprejet
SKLEP:
1. Obvezna udeležba statističarjev na seminarju v prvem tednu septembra.
2. Klub pred vsako tekmo pošlje izjavo trenerja na RZS.
3. Klub po vsaki tekmi poročilo o tekmi na RZS.
Vse tri točke se vnesejo v Propozicije državnih rokometnih lig za sezono (PRDL) 2017/2018.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP: Sankcija pri neizpolnjevanju zgoraj navedenih točk v zgornjem sklepu je:
1. Opomin
2. 50,00 EUR
3. 100,00 EUR
4. 150,00 EUR
Sklep v zvezi s kršitvijo tega sklepa napiše komisar lige.
Sklep je bil sprejet soglasno.

SKLEP: Domača ekipa v 1. A DRL – ženske mora v roku 48 ur po končani tekmi posnetek tekme
naložiti v sistem za pregled in izmenjavo video posnetkov.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP: Pred tekmo je potrebno obvezno vklopiti Lifestat. Stavek se vnese v PDRL za 2017/2018.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Predsednik je izpostavil reprezentančne priprave mladink ob ponedeljkih, ki je igralni čas za
mladinke.
Bojan Voglar (trener mladinske reprezentance) je dejal, da bo poskušal organizirati priprave na
druge dneve.
Predsednik je seznanil prisotne o nacionalni kampanji OKS-a o športnem obnašanju. Na žalost je na
tekmah pristno vedno več nešportnega obnašanja. Nujno je potrebno delovati v smeri umiritve.
Predsednik je tudi seznanil prisotne, da s strani klubov ZŽRK, kot ga je obvestil predsednik Volčič,
ni bilo dane pobude za spremembo sodniških tarif.
Goran Cvijić je povabil prisotne na skupčino RZS, ki bo v torek, 11. 7. 2017. Na njej se bo ponovno
sprejemal statut RZS, ki je bil zavrnjen s strani UE Ljubljana. Prav tako je prisotne seznanil s
spremembami v zvezi z novim zakonom o športu.

Seja je bila zaključena ob 20:00.
Zapisala: Agata Ahdali

Predsednik Združenja 1. A DRL - ženske
Franci Miklavčič, l.r.

